Exmo. Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto,
representado pelo seu Adjunto, Dr. Nuno Laurentino
Exmo. Sr. Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Lisboa, Dr.
Jorge Máximo
Exmo. Sr. Presidente da Ordem dos Contabilistas certificados,
representado pelo Prof. Ezequiel Fernandes
Exmo. Sr. Presidente do Instituto Superior de Contabilidade
Administração do Porto, Prof. Olímpio Castilho
Exma. Sr.ª Presidente do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Aveiro, Prof. Carlos Picado
Exmo. Sr. Presidente do Instituto Superior de Contabilidade
Administração de Coimbra, representado pelo Prof. Wander
Carvalho
Exmo. Sr. Presidente do Instituto Superior de Contabilidade
Administração de Lisboa, Prof. Trindade Nunes
Exma. Sr.ª Administradora dos Serviços de Ação Social do Instituto
Politécnico de Lisboa, Dr.ª Teresa Torres Martins
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Exmo. Sr. Presidente da Federação Académica do Desporto
Universitário, Dr. Daniel Monteiro
Exmo. Sr. Presidente da Associação Desportiva do Ensino Superior
de Lisboa, Dr. Hugo Silva
Exma. Presidente da Federação Académica do Instituto Politécnico
de Lisboa, Francisca Mello
Caros Colegas,
Caros Alunos
Quero em primeiro lugar agradecer, em nome pessoal e do Instituto
Politécnico de Lisboa, à Associação de Estudantes do ISCAL
(Lisboa), na pessoa do seu Presidente Tiago Dinis, pela organização
desta vigésima segunda edição do INTERISCAS.
Estender este agradecimento à Associação de Estudantes do ISCAP
(Porto), na pessoa da sua Presidente a Bárbara Mendes,
À Associação de Estudantes do ISCAC (Coimbra), na pessoa do seu
presidente Daniel Dias,
E ao Núcleo Associativo de Estudantes do ISCAA (Aveiro), na pessoa
do seu Presidente Gabriel Silva.
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O INTERISCAS é um evento de carater pedagógico, cultural e
desportivo que envolve alunos das quatro instituições nacionais de
ensino

superior

público

na

área

da

Contabilidade

e

da

Administração, que decorre, este ano, em Lisboa durante os
próximos três dias.
Não vislumbro melhor forma de entrosamento destas instituições de
ensino superior do que este tipo de iniciativa promovida pelo
movimento associativo destas Escolas.
O movimento associativo e as suas atividades são indispensáveis e
indissociáveis para uma formação completa dos diplomados pelo
ensino superior. Numa sociedade democrática e participada não há
ensino superior sem associativismo.
Faço votos para que o exemplo da dinâmica demonstrada pelos
alunos dos Institutos Superiores de Contabilidade deste país possa
ser um estímulo ao corpo docente das respetivas instituições, no
despoletar de ações conjuntas de âmbito nacional, visando a criação
de parcerias ativas no desenvolvimento de atividades comuns de
produção de conhecimento e de extensão à comunidade.

Para além da componente social inerente a este encontro,
facilitadora do estabelecimento de contactos e de amizades, que por
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vezes ficam para a vida, a parte desportiva toma especial destaque
com o envolvimento de 400 atletas, masculinos e femininos, em
treze modalidades.
O desporto propícia a aquisição de competências ao nível de
desenvolvimento humano, nomeadamente, no que se refere à
saúde e ao bem-estar, contribuindo para a melhoria da qualidade de
vida das populações.
E, quando praticado com espirito livre, é um elemento estruturante
do indivíduo que, através do contributo deste, estende a sua ação à
edificação de uma sociedade mais autorregulada e solidária.
Faço votos para que o espírito de amizade e colaboração, que
procedeu á realização deste encontro, esteja presente em todos os
encontros desportivos deste INTERISCAS.
A sã camaradagem e o convívio devem aliar-se ao espírito de
competição próprio da prática desportiva.
Dando sequência às recomendações da Assembleia da República de
adoção de medidas conducentes ao desenvolvimento do desporto
nas

instituições

de

ensino

superior,

contidas

na

resolução

n.º112/2016, e no cumprimento do estabelecido nos estatutos do
Politécnico de Lisboa, a promoção de atividades recreativas e
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desportivas no seu espaço académico, damos o nosso apoio à
realização deste INTERISCAS.
Faço votos para que estes tipos de iniciativas floresçam nas
diferentes Unidades Orgânicas do IPL, de modo a incrementarmos a
aquisição, por parte dos nossos estudantes, de competências
cívicas, culturais e desportivas, contribuindo, cada vez mais, para o
desenvolvimento do nosso país através da formação de cidadãos
que são, simultaneamente, profissionais competentes.
Para terminar, gostava de dizer aos estudantes do ISCAL que o
projeto do seu merecido novo edifício, a construir no campus de
Benfica, encontra-se em fase de conclusão e que, imediatamente á
receção do projeto, pediremos à tutela a autorização para o
lançamento do concurso de construção.
Muito Obrigado
Elmano Margato
Escola Superior de Música de Lisboa, 19 de Abril de 2017
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